
En vacker och tidvis ovanligt varm sensommar gav Vasaloppets  
sommarvecka och tiden därefter fina upplevelser. Ca 25 000  
deltagare fanns i spåret under cykel- och löparrangemangen. 
Totalt under året kunde mer än 80 000 målgångar registreras 
i Mora – idel nya deltagarrekord! Veteranernas årsmöte har 
genomförts i god uppslutning med vår nye ordförande  
Lennarth Larsson och omfattande program. Nu har vi höst och 
får så småningom förhoppningsvis en fin vinter med Vasaloppets 
vintervecka i sikte. 

Årsmötet med Veteranklubben  
i början av september samlade ca 120 
veteraner inklusive hedersordföran-
den Eric Erlandsson och ett ansenligt 
antal medföljande. Efter att vår nye 
ordförande Lennarth Larsson öppnat 
mötet och hälsat välkommen skötte 
på nytt Bengt Jernhall, Mora mönster-
gillt klubban under mötet. 
Parentation över avlidna medlemmar 
under året följdes i rask takt av de 
formella och väl förberedda ärendena. 
Valberedningen hade inte haft några 
större problem då de kunde föreslå 
återval till alla positioner. Således 
finns både ordföranden och de tre 
ledamöterna Torsten Löfgren, KEA 
Andersson och Gudrun Hedlund kvar i 
styrelsen liksom ledamöterna i kom-
mittéer och valberedning och samtliga 
regionombud. 
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Vasaloppets
Veteranklubb

nyheter från

Årets Vasaloppsveteran
Till Årets Vasaloppsveteran hade 
juryn utsett Erik-Åke Tranberg, Sälen 
som enligt juryordföranden Birger 
Fälts motivering både hade visat stor 
ihärdighet i Vasaloppsspåret med 

50 genomförda Vasalopp och Öppet 
Spår och en framstående förmåga att 
beskriva historia i bl a Vasaloppet. 

Årsmöteshelgen på Mora Parken

Deltagarna på årsmötet 2015

Veteranklubbens värde-
grund – att vara före-
bilder för skidsporten 
samt bära Vasaloppets 
värderingar. Deltagande 
sker under eget ansvar 
där en god hälsa är en 
förutsättning.

Årets Vasaloppsveteran Erik-Åke Tranberg

Klubbens trogna medhjälpare Gun-
Britt och Mats fick ett varmt tack för 
sina omfattande insatser under året 
liksom mötesordföranden för gedigen 
hantering av årsmötet.

30- och 40 loppare
De närvarande nya 30-lopparna fick ta 
emot sina Veteranbevis liksom de nya 
40-lopparna på plats, som erhöll sin 
silverplakett. 

40-loppare på årsmötet 2016
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2014 års närvarande 
40-loppare

Regionombudsträff
Regionombudsträff med styrelsen har 
genomförts, där aktuella frågor togs 
upp. Regionombudens roll och syn-
punkter diskuterades – bl a som kon-
takt med nya veteraner, att ta emot 
och vidarebefordra medlemsuppgifter, 
medverkan vid butiksträffar och som 
faddrar och medhjälpare vid veteran-
möten. Information om klubbens och 
styrelsens verksamhet lämnades. Hör 
gärna av Dig till Ditt regionombud –  
se hemsidan!

Profilkläder 
Nya profilkläder för Veteranklubben 
visades på årsmötet och kommer 
inom kort att kunna köpas av med-
lemmarna. De äldre modellerna till-
verkas inte längre, de nya plaggen är 
av modernare snitt och material men 
kommer därigenom också att avvika 
från tidigare sortiment. Vasaloppet 
har förmedlat kontakter och förmån-
liga villkor med sin sponsor Craft. Mer 
information finns på hemsidan.

Avtal med Vasaloppet 
Avtal med Vasaloppet om våra 
förmåner har nytecknats med några 
kompletteringar. Bl a har Veteran-
klubbens värdegrund klarlagts, 
det bekräftas att Veteranklubben 
har 2 fria platser i Stafettvasan och 
nu också 20% i Vasaloppets samt-
liga arrangemang i Cykelvasan exkl 
Cykelvasan 90. I avtalet framgår också 
tydligare medlemskapets samband 
med våra förmåner m m. Avtalet finns 
på hemsidan.

Föredrag med Anders Olsson
Efter årsmötet höll den välkände sim-
maren Anders Olsson ett inspirerande 
föredrag om sina bedrifter att som 
handikappad uppnå lysande världsre-
sultat och topplaceringar. Han hade 
bl a simmat i farliga strömmar från 
Alcatraz till fastlandet och nått målet 
som etta trots att han då var skadad. 
Anders har också genomfört Vasalop-
pet på kälke med topptid. Viljan kan 
försätta berg!
Efter eftermiddagskaffe var det dags 
för den sedvanliga gruppfotografer-
ingen – just då regnet för tillfället tog 
uppehåll. Veterankampen ordnades 
som vanligt av KEA med bistånd av Bo 
W och frågesport av Erik-Åke. Trots 
regndroppar och t o m åska fullföljde 
ett stort antal grupper de kluriga 
proven.
På kvällen fyllde deltagarna middags-
borden med underhållningsmusik av 
vår traditionella och omtyckta Mikael 
Thorildssons orkester.

50 loppare
En lång rad inslag avlöste varandra 

– alltifrån utdelning av 50-lopps-
medaljer till Ingvar Hanses, Erik-Åke 
Tranberg och Henry Wallin till nya 
Vasalopps-VD Eva-Lena Fricks ord 
till Veteranklubben, Stellan Kvärres 
berättelser om intervjuer med skidle-
gender, Vasaloppsglimtar från Zorns 
tid av Bengt Jernhall, information om 
Vasaloppet 15 år i Kina genom Rolf 
Hammar och om den s k ”Tegelste-
nen” – Veteranpresentationen av Erik 
Åke T, visning av nya klädsortimentet, 
sedvanligt lotteri, blomster till våra 
hjälpredor Anita Andersson och Vera 
Nahlén, prisutdelning för Veterankam-
pen och mycket mer. Dagen avslu-
tades med att borden röjdes undan 
för dans ända fram mot sen kväll.

Veterankamp årsmötet 2016Anders Olsson inspirationstalar

Årsmötet 2016

50-loppare 2016 - Henry W, Ingvar H och 
Erik Åke T
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Anmälan med kod
1. Gå in på vasaloppet.se och tryck på Anmälan/Mina 

sidor upp till höger på sidan.

2. Logga in på din användare, har du ingen användare då 
upprättar du ett nytt användarkonto.

3. Anmäl dig till det lopp du ska åka, och följ instruktion-
erna. När du får frågan om kampanjkod då anger du 
koden till vinterloppen eller koden till sommarloppen 
(CV30, CV45 och CVÖS) som du fått utskickad, och går 
vidare till betalning med kort eller internetbank.

4. Du får nu ett bekräftelsemejl skickat till dig med din 
anmälan.

 
Fria starter
Nya Veteraner har fri start till det 31:a eller 41:a loppet. För 
50-loppare gäller fri start i alla lopp. När ni skall anmäla 
er till ett lopp med fri start skickar ni ett mail med anmälan 
till info@vasaloppet.se eller ringer 0250-392 00 och väljer 
Vasaloppet.

Veteranpriser

Anmälningsavgifter för veteran till Vasaloppets 
vintervecka 2017 

KortVasan 24/2 295 kr 

TjejVasan 25/2 405 kr 

Öppet Spår söndag 26/2 565 kr

Öppet Spår måndag 27/2 Fri start

HalvVasan 28/2 385 kr 

Vasaloppet 5/3 845 kr

   

Anmälan och rabatterade priser för Vasaloppsveteraner  
Vasaloppsveckan 2017
(åkare som genomfört 30 år i Vasaloppet och/eller Öppet Spår)
Anmälan till Vasaloppet skall göras före den 31/12-2016. Vi på Vasaloppet har 350 st platser bokade för Veteraner till 
Vasaloppet 2017. Vet du att du ska åka, är det bra med en tidig anmälan.

Vasaloppet USA 2017 –  
intresserad?
Det 45:e loppet loppet i Mora, Minnesota går den 
11 febr i klassisk stil över lättåkta 42 km. Under en 
lång följd av år har Vasaloppsveteraner deltagit. 
Vi har som tidigare ett förmånligt erbjudande från 
arrangörerna om boende i familj under en vecka, 
transporter, utflykter, mottagningar, måltider samt 
anmälningsavgift till paketpris 425 dollar. Flygresan 
bokas individuellt eller genom Resecity i Mora. 
Anhöriga och skidkamrater är välkomna att ta del 
av erbjudandet. Intresseanmälan senast den 20 
november.
Information: Veteran 250 Håkan Mossberg, 
hmoss@telia.com eller tel 0580-71234.

Vasalöparen
 Vasaloppets tidning Vasalöparen har alltför sällan 
haft artiklar om Veteranklubben och dess med-
lemmar. Nu har styrelsen ambitioner och bättre 
förutsättningar 
att mer regelbun-
det åstadkomma 
sådana. Vi hop-
pas att i varje 
nummer kunna 
medverka med 
inslag om och 
från veteraner – 
kom gärna med 
förslag och egna 
bidrag!

Ni kan även teckna en försäkring i samband med 
anmälan, den heter Startklar. Startklar = sjuk och 
olycksfallsförsäkring, kostar 155 kr per år.



Medlemsförmåner och rabatter
Vi har f n sponsoravtal med dels Stadium dels åtta anläggningar från Vålådalen 
i norr till Göteborg i söder. Passa på att utnyttja anläggningarna när Du kom-
mitigång med träningen! Genom att betala medlemsavgiften till veteranklub-
ben samt på plats visa upp medlemskort eller på annat sätt styrka att Du är 
betalande medlem kan Du utnyttja följande rabatter:

Stadium rabatt på inköp i Mora och Sälen under Vasalopps-
veckan med samma procentsats som man har 
genomförda ”vasaloppsår” som veteran.

Vålådalens Fjällstation 10% på ordinarie priser för logi (Tipshuset eller 
Hotellet) med halvpension för medlem och medföl-
jande maka/make i samma rum. Kan ej kombineras 
med andra rabatter.

Orsa Grönklitt och Mora 
Parken

Orsa Grönklitt och Mora Parken: 10% på ordinarie 
boendepriser för medlem
och medföljande maka/make/sällskap i samma 
rum (dock ej högsäsongsveckor
som nyår, sportlovsveckor och påsk). Kan ej kom-
bineras med andra rabatter.

Högbo Brukshotell och 
Högbo Bruk

 10% rabatt på ordinarie logipriser inkl. fru-
kostbuffé under lågsäsongsdygn för medlem och 
medföljande maka/make/sällskap i samma rum. 
Kan ej kombineras med andra rabatter. 30% rabatt 
på ordinarie priser för åkning i det konstfrusna 
skidspåret. Rabatten gäller vid sidan av deev. 
andra rabatter (grupper, pensionärer etc) som kan 
vara aktuella.

Torsby Skitunnel 30% rabatt på ordinarie priser (endags- och 
flerdagarskort) för åkning i Torsby Ski Tunnel. Kan 
ej kombineras med andra rabatter.

Bro - Bålsta Konstsnöspår Årskort för åkning i de preparerade skidspåren till 
ett rabatterat pris av 500:-. 

First Hotel Billingehus Upp till 30% på ordinarie priser för logi inkl. 
frukost för medlem och medföljande maka/make/
sällskap i samma rum. Kan ej kombineras med 
andra rabatter.

Nordic Wellness Skidome 
och Kviberg Park Hotel & 
Conference

rabatterade rumspriser (enkelrum 595:- dubbel-
rum 795:-) för medlem och medföljande maka/
make/sällskap i samma rum. 20% på ordinarie 
priser för åkning i Nordic Wellness Skidome, både 
engångsbesök och årskort. Vasaloppsveteraner 
som är pensionärer får 10% även på Skidomes 
pensionärspriser.

Gynna våra sponsorer!
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Utskick
För att få Vasalöparen och 
mejl-utskick från Vasaloppet är 
det  viktigt att ändra sin mejl 
och bostadsadress om den 
ändras.
Det gör du på vasaloppet.se 
under Mina sidor – logga in 
och tryck på översikt längst 
upp till vänster på sidan, då 
kommer en länk att visas ba-
kom din anmälan där det står 
ändra din anmälan/laget.
Fyll i dina nya uppgifter, tryck 
på knappen fortsätt tills du 
godkänner arrangörens villkor 
och sparar. Du får då ett mejl 
på att dina uppgifter mot-
tagits.( Det är viktigt att du 
även anger lägenhetsnum-
mer eller våning om du bor i 
flerfamiljshus för att den ska 
komma fram.)

Hemsida
Veteranklubbens hemsida 
hittar du på: vasaloppet.se > 
Om oss > Våra partners > 
Veteranklubben. 

Skicka in Din e-postadress till 
Vasaloppet 
Gun-Britt.Cristoferson@
ifkmora.se – det underlättar 
mycket i administrationen!

Medlemsavgiften 
Medlemsavgiften i Veteran-
klubben är oförändrad  
200 kr. Inbetalningsavi har 
skickats ut till alla veteraner. 
Se till att betala avgiften snarast 
och senast 30 oktober för att 
inte missa värdefulla förmåner, 
bl a Stadiumrabatten!

Avs: Vasaloppet 
Vasaloppets Hus 
79232 Mora


